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ตัวอยางเกณฑการประเมิน 
กลุมสาระการเรียนรู                               

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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เกณฑการประเมินการทํางานกลุม 
 

เกณฑการใหระดับคะแนน ประเด็น 
การประเมิน 4 3 2 1 

1.  การวางแผน 
     การปฏิบัติ 
     งาน 

มีขั้นตอนการจัด 
ตําแหนงหนาที่ 
ครบถวน 

มีขั้นตอนการจัด 
แตตําแหนงหนาที่ 
ขาด  1  ตําแหนง 

มีขั้นตอนการจัด 
แตตําแหนงหนาที่ 
ขาด  2  ตําแหนง 

มีขั้นตอนการจัด 
แตตําแหนงหนาที่ 
ขาด  3  ตําแหนง 

2.  ความ 
     รับผิดชอบ 
     ตอหนาที ่

ทุกคนมีหนาทีแ่ละ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของตน 

มีผูมีหนาที่  แตไม
รับผิดชอบ  1  คน 

มีผูที่ทําหนาที่  แต
ไมรับผิดชอบ           
2  คน 

มีผูมีหนาที่  แตไม
รับผิดชอบ  3  คน 

3.  การมี 
     สวนรวม 

ทุกคนมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน
กลุม 

ขาดความรวมมือ
ในกลุม  1  คน 

ขาดความรวมมือ
ในกลุม  2  คน 

ขาดความรวมมือ
ในกลุม  3  คน 

4.  เวลา เสร็จตามกําหนด
และผลงานมี
คุณภาพ 

เสร็จชากวา
กําหนด  5  นาที
และผลงานมี
คุณภาพ 

เสร็จชากวา
กําหนด  7  นาที 
และผลงานมี
คุณภาพ 

เสร็จชากวา
กําหนด  10  นาที 
และผลงานมี
คุณภาพ 

5.  การรับฟง 
     ความ 
    คิดเห็น 

ทุกคนรับฟง 
ความคิดเหน็ซึ่งกัน
และกันภายในกลุม 

รอยละ  80  ของ
กลุมรับฟง 
ความคิดเหน็ 
ซ่ึงกันและกัน 

รอยละ  60  ของ
กลุมรับฟง 
ความคิดเหน็ 
ซ่ึงกันและกัน 

รอยละ  40  ของ
กลุมรับฟง 
ความคิดเหน็ 
ซ่ึงกันและกัน 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
      17 – 20        ดีมาก 
    13 – 16         ดี 
        9 – 12        พอใช 
        5 – 8   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพดีขึ้นไป                   

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการทํางานกลุม 
 

ระดับคะแนน 
ประเด็น 
การประเมิน 

3 2 1 

ความรับผิดชอบใน
การทํางาน 

ทํางานที่รับมอบหมาย
อยางเต็มความสามารถ
และพยายามแกปญหา
ดวยตนเองทกุครั้ง 
ผลงานมีคุณภาพด ี

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายเปนบางครั้ง
ไมแกปญหาดวยตนเอง 
แตคุณภาพผลงาน
คอนขางดี 

ไมรับผิดชอบตอการ
ทํางานที่รับมอบหมาย / 
เสร็จลาชา  ผลงานพอใช 

ความรวมมือใน 
การทํางาน 

รวมมือทํางานกับ
สมาชิกในกลุมอยาง  
เต็มใจทกุครั้ง 

ใหความรวมมอืและ
แสดงความคิดเห็นเปน
บางครั้ง 

หลีกเลี่ยงและ                  
ไมรวมมือ / ไมแสดง
ความคิดเหน็เลย 

ความตั้งใจใน           
การทํางาน 

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายตาม
กําหนดเวลา 

ตองคอยระวังใหทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายเปน
บางครั้ง 

ตองควบคุมและชี้แจง
การทํางานที่รับ
มอบหมายบอย  ๆ 

กระบวนการทาํงาน ดําเนินการวางแผนและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนอยาง
มีระบบ 

ดําเนินการวางแผนแต
ปฏิบัติงานไมเปนไป
ตามขั้นตอน 

ไมมีการวางแผนที่ดี
ขั้นตอนการปฏิบัติไมมี
ระบบ 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  10 – 12         ดี 
       7 – 9        พอใช 
       4 – 6   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

ระดับคะแนน พฤติกรรม 
1 2 3 4 5 

การเขารวม
กิจกรรม 

ไมคอยได 
รวมกลุม 

รวมเปน 
คร้ังคราว 

รวมเปน 
สวนใหญ 

นาน  ๆ  จะ 
ขาดสักครั้ง 

ไมเคยขาดเลย 

ความ
รับผิดชอบ 

เล่ียงงาน เกี่ยงงาน ทํางานเทาที่
มอบ 

อาสารับงาน อาสารับงาน
เพิ่มเติม 

การมี
สัมพันธภาพ 

กลุมรังเกียจ กลุมไมสนใจ
นัก 

กลุมใหความ
สนิทสนม
พอประมาณ 

เปนที่รักใคร
นิยมของกลุม 

เปนหวัหนา
รับผิดชอบ 
งานกลุม 

ความ
คิดเห็น 

ไมเคยเสนอ
ความคิดเหน็ 

ความเหน็ที่
เสนอไมดีนกั 

เสนอความเหน็
ที่ดีเปนสวน
ใหญ 

พยายามเสนอ
ความคิดเหน็ 
ที่ดีเสมอ 

มีความคิดเหน็
ที่ริเร่ิม
สรางสรรค 
มีคุณคา 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     18 – 20        ดีมาก 
  14 – 17         ดี 
     10 – 13        พอใช 
      7 – 9   ควรปรับปรุง 
      4 – 6           ตก   

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                   

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินดานกระบวนการ  “  การนําเสนอหนาชั้นเรียน  ” 
 
1.   ดานเนื้อหา 
 ให 1 คะแนน เมื่อเนื้อหาสวนใหญไมถูกตอง 
 ให 2 คะแนน เมื่อเนื้อหาถูกตอง  แตขาดประเด็นที่คอนขางสําคัญ 
 ให 3 คะแนน เมื่อเนื้อหาถูกตอง  แตขาดประเด็นยอยบางประเด็น 
 ให 4 คะแนน เมื่อเนื้อหาถูกตองครบถวน 
2.   ความสามารถในการนําเสนอ 
 ให 1 คะแนน เมื่อนําเสนอผิดพลาดมาก 
 ให 2 คะแนน เมื่อนําเสนอไมคอยถูกตอง  ไมมีประเดน็ทีชั่ดเจน 
 ให 3 คะแนน เมื่อนําเสนอถูกตองครบถวน  ไมเสนอประเด็นใหชัดเจน 
 ให 4 คะแนน เมื่อนําเสนอถูกตองครบถวน  เนนประเดน็สําคัญ 
3.   การรักษาเวลาและการนําเสนอ 
 ให 1 คะแนน เมื่อสงผูแทนมานําเสนอเพยีงผูเดียว 
 ให 2 คะแนน เมื่อการนําเสนอเสร็จทันเวลา  แตขั้นตอนการนําเสนอไมเปนระบบ 
 ให 3 คะแนน เมื่อการนําเสนอราบรื่น  การทํางานเปนทีมไมคอยสอดคลองกับ 

แบงเวลาไมเหมาะสม  ทําใหตองเรงในตอนทาย 
 ให 4 คะแนน เมื่อการนําเสนอราบรื่น  การทํางานเปนทีม  แบงเวลาในการนําเสนอ

เหมาะสม 
4.   การตอบคาํถามและการแกปญหาเฉพาะหนา 
 ให 1 คะแนน เมื่อแกปญหาและตอบปญหาไมได 
 ให 2 คะแนน เมื่อตอบปญหาไดเล็กนอย  ครูตองใหความชวยเหลือบาง 
 ให 3 คะแนน เมื่อแกปญหาไดดี  และตอบปญหาไมคอยตรงประเด็น 
 ให 4 คะแนน เมื่อแกปญหาไดดี  และสามารถตอบปญหาไดตรงประเดน็ 
5.   บุคลิกภาพ 
 ให 1 คะแนน เมื่อมั่นใจและพูดตะกุกตะกกับอย 
 ให 2 คะแนน เมื่อไมคอยมั่นใจในการนําเสนอ 
 ให 3 คะแนน เมื่อเสียงเบา  แตมีความมัน่ใจในการนําเสนอ 
 ให 4 คะแนน เมื่อพูดชัดเจน  มีความมั่นใจในการนําเสนอ 
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     17 – 20        ดีมาก 
  13 – 16         ดี 
      9 – 12        พอใช 
      5 – 8   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพดีขึ้นไป                      

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการนําเสนอหนาชัน้เรียน 
 

เนื้อหา 
 3 คะแนน มีเนื้อหาครบถวนสมบูรณ 
 2 คะแนน มีเนื้อหาสวนใหญถูกตอง 
 1 คะแนน มีเนื้อหาบางสวนถูกตอง 

ความสามารถในการนําเสนอ 
 3 คะแนน นาสนใจ  มีส่ืออุปกรณครบ 
 2 คะแนน คอนขางนาสนใจ  มีส่ืออุปกรณประกอบ 
 1 คะแนน ไมนาสนใจ  และไมมีส่ืออุปกรณ 

การตอบคําถาม 
 3 คะแนน ถูกตองตรงประเด็น 
 2 คะแนน สวนใหญถูกตอง 
 1 คะแนน ถูกตองบางสวน 

บุคลิกภาพ 
 3 คะแนน พูดจาฉะฉาน  ชัดถอยชัดคํา  เชื่อมั่นสูง 
 2 คะแนน พูดคลองแคลว  มีความเชื่อมั่น 
 1 คะแนน พูดจาติดขดั  ไมคอยมีความเชื่อมั่น 

เวลา 
 3 คะแนน ทันตามเวลาทีก่ําหนดพอด ี
 2 คะแนน ใกลเคียงกับเวลาที่กําหนด 
 1 คะแนน ไมสอดคลองกับเวลาที่กําหนด 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     14 – 15        ดีมาก 
   11 – 13         ดี 
      8 – 10        พอใช 
      5 – 7   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                    

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการใชเคร่ืองมือในการทาํงาน 
 
(1)   การใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  ไดถูกวิธีและปลอดภัย  (4 คะแนน) 
 -   มีทักษะ ถูกหลักการ ถูกวิธี ปลอดภัย 
     ไดผลงานด ี ให  4  คะแนน   
 -   ขาดทักษะ ถูกหลักการ ถูกวิธี ปลอดภัย 
     ไดผลงาน ให  3  คะแนน   
 -   ขาดทักษะ ไมถูกหลักการ ถูกวิธี ปลอดภัย 
     ไดผลงาน ให  2  คะแนน   
 -   ขาดทักษะ ไมถูกหลักการ ไมถูกวิธี ปลอดภัย 
     ไดผลงาน ให  1  คะแนน   
 -   ขาดทักษะ ไมถูกหลักการ ไมถูกวิธี ไมปลอดภัย 
     ไดผลงาน ให  0  คะแนน   
(2)   การใชวัสดุอยางประหยดั  (4 คะแนน) 
 -   ใชวัสดเุหมาะสมกับงาน  ประหยดั  ไดประโยชน  ผลงานมีคุณภาพ 

     ให   4   คะแนน 
 -   ใชวัสดไุมเหมาะสมกับงาน  ประหยัด  ไดประโยชน  ผลงานมีคุณภาพ 

     ให   3   คะแนน 
 -   ใชวัสดไุมเหมาะสมกับงาน  ไมประหยดั  แตไดประโยชน  ผลงานมคีุณภาพพอสมควร 

     ให   2   คะแนน 
 -   ใชวัสดไุมเหมาะสมกับงาน  แตประหยดั  ไดประโยชน  ไดผลงาน 

     ให   1   คะแนน 
 -   ใชวัสดไุมประหยดัเลย 

     ให   0   คะแนน 
(3)   การทําความสะอาดเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  สถานที่ปฏิบัตงิาน  (4 คะแนน) 
 -   มีการทําความสะอาดเครือ่งมือ  วัสดุ  อุปกรณ  จดัเก็บเปนระเบยีบ  ทําความสะอาด  

    สถานที่ปฏิบัติงาน  แตงกายเรียบรอย   ให   4   คะแนน 
 -   มีพฤติกรรมเพียง  3  อยาง   ให  3  คะแนน 
 -   มีพฤติกรรมเพียง  2  อยาง   ให  2  คะแนน 
 -   มีพฤติกรรมเพียง  1  อยาง   ให  1  คะแนน  
 -   ไมมีพฤติกรรมดังกลาวเลย  ให  0  คะแนน 
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     10 – 12        ดีมาก 
    6 – 9         ดี 
      3 – 5        พอใช 
      0 – 2   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพดีขึ้นไป                     

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการปฏิบตังิาน 
 
(1)   การทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  (4 คะแนน) 
 -   เอาใจใสและรับผิดชอบงานทุกงานที่ไดรับมอบหมายดวยความตั้งใจและเต็มใจทีจ่ะ 

    ทํางานใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด                                                          ให   4   คะแนน 
 -   เอาใจใสงานรับผิดชอบเปนสวนใหญ  ตั้งใจและเต็มใจทํางานใหเสร็จตามเวลาทีก่ําหนด 

                                                                                                                      ให   3   คะแนน 
 -   เอาใจใสงานที่รับผิดชอบเปนบางครั้ง  มีความตั้งใจในการทํางานไมสม่ําเสมอ  ตองมีครู 

    คอยควบคุมบางครั้ง  แตทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด                            ให   2   คะแนน 
 -   ทํางานโดยตองมีครูคอยควบคุมตลอดเวลา  งานจึงจะเสร็จตามกําหนด   ให   1   คะแนน 
 -   หลีกเลี่ยงไมตั้งใจทํางาน  ทําใหงานไมเสร็จตามกําหนด                          ให   0   คะแนน 
(2)   ความรวมมือในการทํางาน  (4 คะแนน) 
 เปนความรวมมือของสมาชิกในดานความขยัน – อดทน  ความรับผิดชอบ  รักการทํางาน 

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  และมีการยอมรับบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม 
 -   สมาชิกใหความรวมมือทุกคน                                                                   ให   4   คะแนน 
 -   สมาชิกใหความรวมมือ  ใน  3  ดาน                                                          ให   3   คะแนน 
 -   สมาชิกใหความรวมมือ  ใน  2  ดาน                                                          ให   2   คะแนน 
 -   สมาชิกใหความรวมมือ  ใน  1  ดาน                                                          ให   1   คะแนน 
 -   สมาชิกขาดความรวมมือทกุดาน                                                               ให   0   คะแนน 
 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     7 – 8        ดีมาก 
   4 – 6         ดี 
      2 – 3        พอใช 
      0 – 1   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพดีขึ้นไป                    

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินชิ้นงาน  “  การประดิษฐชิ้นงานดวยไมไผ  ” 
 

ระดับคุณภาพ องคประกอบ 
ดี   (3) พอใช   (2) ปรับปรงุ   (1) 

ความประณีตสวยงาม มีความละเอียดออน
ประณีตในการทํางาน
อิสระ  สวยงาม         
โดดเดน 

งานไมละเอยีด  
รูปแบบเรียบงาย 

งานหยาบ  ขาดความ
ประณีตสวยงาม 

ความคิดริเร่ิม สรางสรรคผลงานได
แปลกใหม 

รูปแบบไมแปลกใหม ลอกเลียนแบบ 

ประโยชนใชสอน สะดวกในการใชงาน 
มีอายุการใชงานนาน 
ทนทาน  คุมคา 

นําไปใชประโยชนได 
แตอายุการใชงานไม
ทนทาน 

นําไปใชประโยชนได
นอย หรือเกือบใช
ประโยชนไมไดเลย 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
   8 – 9         ดี 
      5 – 7        พอใช 
      3 – 4   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                      

สรุป      ผาน   ไมผาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 227

เกณฑการประเมินการอบคุกก้ีชอกโกแลตชพิ 
 

เกณฑ อรอย  (4) ดี  (3) ตองปรับปรงุ  (2) ใชไมได  (1) 
จํานวนของ      

ชอกโกแลตชพิ 
มีชอกโกแลกชิพ
ในทุกคําทีก่ัดกิน 

มีชอกโกแลกชิพ
ประมาณ  75 %
ของการกัดกนิ 

มีชอกโกแลตชิพ
ประมาณ  50 %
ของการกัดกนิ 

มีชอกโกแลตชิพ
นอยหรือมาก
เกินไป 

เนื้อของคุกกี ้
 

ชวนเคีย้ว ตรงกลางชวน
เคี้ยว  ตรงขอบ  ๆ 
กรอบรวน 

อาจจะกรอบรวน
หรือ  50 % ไมสุก 

เนื้อเหมือนคกุกี้ที่
ใหสุนัขกนิ 

สี น้ําตาลทอง 25 %  สีเขม
เกินไป 
หรือสีออน 
เนื่องจากดิบ 

สีน้ําตาลเขม 
เนื่องจากอบ 
นานไป  หรือ 
สีออนเนื่องจาก
อบนอยไป 

ดํา  (ไหม) 

รสชาติ 
 

เหมือนทํากนิเองที่
บาน 

เหมือนทําจํานวน
มาก 

ไมมีรสชาติ เหมือนของเกา
เก็บ  มีรสของยา
กันบูด  แข็ง 
เปนแปง 

ความเขมขน 
 

มีความเขมขน 
มัน  รูสึกวามี
ไขมันสูง 

มีสวนผสมของ
ไขมันปานกลาง 

มีสวนผสมของ
ไขมันนอย 

ไมมีสวนผสมของ
ไขมันเลย 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     17 – 20        ดีมาก 
   13 – 16         ดี 
       9 – 12        พอใช 
       5 – 8   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพดีขึ้นไป                     

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินองคความรู  :  ระบบความคิดรวบยอดจากผังความคิด  (Concept   Mapping) 
 
ระดับคะแนน  4 แผนภาพผังความคิด  (Concept  Mapping)  สามารถเขียนแผนภาพแสดงความคิด

รวบยอดหลักถูกตองครบถวน  และสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดหลัก  
พรอมทั้งขยายรายละเอียดของแตละความคดิรวบยอดหลักไดถูกตอง  ชัดเจน           
ตามภาระงาน 

ระดับคะแนน  3 แผนภาพผังความคิด  (Concept  Mapping)  แสดงความคดิรวบยอดหลักถูกตอง
ครบถวน  และสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดหลักไดถูกตอง  ขยาย
รายละเอียดของความคิดรวบยอดหลัก เร่ืองความรูในเรื่องเยื่อจากพืชชนดิตาง  ๆ 
กระบวนการผลิตกระดาษจากพืช และการผลิตไดถูกตองชัดเจน  สวนรายละเอียด
ของความคิดรวบยอดหลักอืน่  ๆ  ขยายไมชัดเจน  แตพอมองเห็นภาพได 

ระดับคะแนน  2 แผนภาพผังความคิด  (Concept  Mapping)  แสดงความคดิรวบยอดหลักถูกตอง 
ครบถวนและสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดหลักไดถูกตอง  แตขยาย
รายละเอียดของความคิดรวบยอดหลักไมชัดเจน  มองเหน็ภาพการทํางานไม
ชัดเจน 
 
 

ระดับคะแนน  1 แผนภาพผังความคิด  (Concept  Mapping)  แสดงความคดิรวบยอดหลักถูกตอง
ครบถวน  แตเชื่อมโยงความคิดรวบยอดหลัก  และขยายรายละเอียดของความคิด
รวบยอดหลักไมถูกตอง 
 
 
 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคะแนน  2  ขึ้นไป                           

สรุป      ผาน   ไมผาน 
 
 
 
 
 
 

ดีเลิศ 

ดี 

ตองพัฒนา
เพิ่มเติม
เล็กนอย 

ตองพัฒนา
เพิ่มเติม
มาก 



 229

เกณฑการประเมินระบบความคิดและการทํางานจากแผนการทํางานของผูเรียน 
 
ระดับคะแนน  4 แผนการทํางานกําหนดเปาหมายการทํางานสอดคลองกับความตองการใชกระดาษ 

มีขั้นตอนและวิธีการผลิตนําไปสูการผลิตตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
มีการกําหนดวธีิการตรวจสอบและประเมนิผลการผลิตทุกขั้นตอนอยางมี 
ประสิทธิภาพ  มีแนวทางแกปญหาชัดเจน 

ระดับคะแนน  3 แผนการทํางานกําหนดเปาหมายการทํางานสอดคลองกับความตองการใชกระดาษ 
มีขั้นตอนและวิธีการผลิตนําไปสูการผลิตตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
มีการกําหนดวธีิการตรวจสอบและประเมนิผลการผลิตทุกขั้นตอนอยางมี 
ประสิทธิภาพบางขั้นตอน  มีแนวทางแกปญหาคราว  ๆ 

ระดับคะแนน  2 แผนการทํางานกําหนดเปาหมายการทํางานสอดคลองกับความตองการใชกระดาษ 
มีขั้นตอนและวิธีการทํางานนําไปสูการผลิตตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพบาง
ขั้นตอน  มีการกําหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผลการผลิต  รวมทั้งแนวทาง
แกปญหาเพียงคราว  ๆ 
 
 

ระดับคะแนน  1 แผนการทํางานกําหนดเปาหมายการทํางานสอดคลองกับความตองการใชกระดาษ 
มีขั้นตอนและวิธีการทํางานนําไปสูการผลิตตามเปาหมายที่ส้ินเปลืองวสัดุ  เวลา 
แรงงาน  มีการกําหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผลการผลิต  รวมทั้งแนวทาง
แกปญหาเพียงคราว  ๆ 
 
 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคะแนน  2  ขึ้นไป                   

สรุป      ผาน   ไมผาน 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเลิศ 

ดี 

ตองพัฒนา
เพิ่มเติม
เล็กนอย 

ตองพัฒนา
เพิ่มเติม
มาก 
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เกณฑการประเมินความสามารถในการปฏบิัติงาน 
 
ระดับคะแนน  4 ปฏิบัติงานผลิตกระดาษตามบทบาทหนาทีข่องตนดวยความรับผิดชอบ  มีวินัย 

ซ่ือสัตย  อดทน  ประณีต  รอบคอบ  เสียสละ  มุงมั่นเพื่อใหไดกระดาษตาม
ตองการ  และเสร็จทันเวลาอยางรวดเร็ว มคีวามรวมมือในกลุมและมกีาร
ตรวจสอบผลการทํางานทุกขั้นตอน มีสวนรวมในการแกปญหาการทาํงาน  มีการ
บันทึกวิธีการทํางานที่ชวยใหผลงานมีคุณภาพทุกขัน้ตอนอยางละเอยีดดวยความ
ซ่ือสัตย  รวมทั้งบันทึกปญหาและวิธีแกปญหาทุกครั้งดวย 

ระดับคะแนน  3 ปฏิบัติงานผลิตกระดาษตามบทบาทหนาทีข่องตนดวยความรับผิดชอบ  มีวินัย 
ซ่ือสัตย  อดทน  ประณีต  รอบคอบ  เสียสละ  มุงมั่นเพื่อใหไดกระดาษตาม
ตองการ  และเสร็จทันเวลาสูง  ใหความรวมมือกลุมในการตรวจสอบผลการ
ทํางานบางขั้นตอน  และรวมแกปญหาในบางครั้ง  มีการบันทึกวิธีการทํางาน 
ปญหาและวิธีแกปญหาอยางคราว  ๆ 

ระดับคะแนน  2 ปฏิบัติงานผลิตกระดาษตามบทบาทหนาทีข่องตนดวยความรับผิดชอบ  มีวินัย 
ซ่ือสัตย  อดทน  ประณีต  รอบคอบ  เสียสละ  มุงมั่นเพื่อใหไดกระดาษตาม
ตองการ  และเสร็จทันเวลาสูง  ใหความรวมมือกลุมในการตรวจสอบผลการ
ทํางานบางขั้นตอน  และรวมแกปญหาในบางครั้ง  มีการบันทึกวิธีการทํางาน 
ปญหาและวิธีแกปญหาอยางคราว  ๆ 
 

ระดับคะแนน  1 ปฏิบัติงานผลิตกระดาษตามบทบาทหนาทีข่องตนดวยความรับผิดชอบ  
มีความอดทนตอการทํางานนอย 
 
 
 
 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคะแนน  2  ขึ้นไป                      

สรุป      ผาน   ไมผาน 
 
 
 
 

ดีเลิศ 

ดี 

ตองพัฒนา
เพิ่มเติม
เล็กนอย 

ตองพัฒนา
เพิ่มเติม
มาก 
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เกณฑการประเมินผลการประเมินความสําเร็จของผูเรียน 
 
ระดับคะแนน  4 • กระดาษมีความคงทนไมฉีกขาดงาย  มีเสนใจเรยีบสม่ําเสมอกัน  ทั้งแผน 

ลวดลายและสีของกระดาษแสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรคตามแผน       
ที่วางไว 

• ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาคนควา  การวางแผน  และการปฏิบัติงานสําเร็จ 
ตามเปาหมาย  ทั้งในภาพรวมและความเชือ่มโยงของสวนยอย  ตั้งแตเร่ิมตน      
จนสิ้นสุด  ชัดเจน  มีหลักฐานอางอิงนาเชือ่ถือ  ใชภาษาชวนฟง  มีชีวติชีวา
นาสนใจ 

• เอกสารรายงานผลการดําเนนิงานแสดงใหเห็นการทํางานตั้งแตตนจนจบ 
ชัดเจนและสอดคลองกับการนําเสนอดวยวาจา 

ระดับคะแนน  3 • กระดาษมีความคงทนไมฉีกขาดงาย  มีเสนใจเรยีบสม่ําเสมอกัน  ทั้งแผน 
ลวดลายและสีของกระดาษแสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรคตามแผน         
ที่วางไว 

• ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาคนควา  การวางแผน  และการปฏิบัติงานสําเร็จ 
ตามเปาหมาย  ทั้งในภาพรวมและความเชือ่มโยงของสวนยอย ตั้งแตเร่ิมตน       
จนสิ้นสุด  มีหลักฐานอางอิง  นาเชื่อถือ  แตใชภาษาขาดความมีชีวิตชวีา             
ไมนาสนใจ 

• เอกสารรายงานผลการดําเนนิงานแสดงใหเห็นการทํางานตั้งแตตนจนจบ 
ชัดเจนและสอดคลองกับการนําเสนอดวยวาจา 

ระดับคะแนน  2 • กระดาษมีความคงทนไมฉีกขาดงาย  มีเสนใยเรียบสม่ําเสมอเกือบ  ทั้งแผน 
ลวดลายสีตางจากที่ออกแบบไวเล็กนอย 

• ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาคนควา  การวางแผน  และการปฏิบัติงานสําเร็จ 
ตามเปาหมาย  ทั้งในภาพรวมและความเชือ่มโยงของสวนยอย  ตั้งแตเร่ิมตน  
จนสิ้นสุด  ชัดเจน  มีหลักฐานอางอิง  นาเชือ่ถือ  แตใชภาษาขาดความมี
ชีวิตชีวา  ไมนาสนใจ 

• เอกสารรายงานผลการดําเนนิงานแสดงใหเห็นการทํางานตั้งแตตนจนจบ 
ชัดเจนและสอดคลองกับการนําเสนอดวยวาจา 

 
 
 
 

ดีเลิศ 

ดี 

ตองพัฒนา
เพิ่มเติม
เล็กนอย 
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ระดับคะแนน  1 • กระดาษมีความคงทนนอยฉีกขาดงาย  มีเสนใยไมเรียบ  ลวดลายสีสันตางจาก
ที่ออกแบบไวมาก 

• ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาคนควา  การวางแผน  และการปฏิบัติงานไมเปน
ระบบ  ขาดความเชื่อมโยงทัง้ในภาพรวมและสวนยอย 

• เอกสารรายงานผลการดําเนนิงานมีลักษณะเชนเดียวกับการรายงานดวยวาจา 
 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคะแนน  2  ขึ้นไป                 

สรุป      ผาน   ไมผาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตองพัฒนา
เพิ่มเติม
มาก 
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เกณฑการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ 
4 1.   ออกแบบไดครบถวน  ถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนด 

2.   การคิดคํานวณถูกตอง  และอธิบายเหตุผลไดถูกตองชัดเจน 
3.   ใชมาตราสวนในการวางแผนผังไดถูกตอง  เหมาะสม 

3 1.   ออกแบบไดครบถวน  ถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนด 
2.   การคิดคํานวณถูกตอง  และอธิบายเหตุผลไดถูกตองชัดเจน 
3.   วาดแผนผงัตําแหนงการจัดวางโดยใชมาตราสวนไมถูกตอง 

2 1.   ออกแบบไดครบถวน  ถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนด 
2.   การคิดคํานวณถูกตอง   แตอธิบายเหตผุลไมชัดเจน 
3.   วาดแผนผงัโดยใชมาตราสวนไมถูกตอง 

1 1.   ออกแบบไดครบถวน  ถูกตอง  แตขาดเหตุผลประกอบ 
2.   การคํานวณไมถูกตอง 
3.  วาดแผนผังอยางคราว  ๆ 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคะแนน  2  ขึ้นไป                  

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินความสามารถดานกระบวนการทํางาน 
 

ระดับ 5  รวมมือกับผูอ่ืนเพือ่พัฒนา    
การกําหนดเปาหมาย  วางแผน  และ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสังคมไดอยาง
ถาวร 

ระดับ 4  มีความคิดริเร่ิม สามารถจินตนาการนํา
รูปแบบวิธีการปฏิบัติงานมาใชกําหนดเปาหมาย
ในการทํางานได 

ระดับ 3  วิเคราะห  สังเคราะหเปาหมาย  วางแผน  และ
ปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ 

ระดับ 2  ปรับปรุงเปาหมายในการทํางานใหชัดเจน  สามารถวางแผนใน
การปฏิบัติงานไดดีขึ้น 

ระดับ 1  สามารถคาดการณ  กําหนดเปาหมาย  วางแผน  และปฏิบัติงานตามแบบที่
กําหนดได 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับ  3  ขึ้นไป                      

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินความสามารถดานผลการทํางาน 
 

ระดับ 5  เปนแบบอยางที่ดี ถายทอดและ
ชวยพัฒนาผูอ่ืนได 

ระดับ 4  สรางสรรคพัฒนารูปแบบใหม  ๆ  อยูเสมอ 
ระดับ 3  ใชรูปแบบใหมทีด่กีวารูปแบบเดมิ 

ระดับ 2  ดัดแปลงจากรูปแบบเดิมที่กําหนดให 
ระดับ 1  ทําตามแบบหรือทําตามตัวอยางทีก่ําหนดให 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับ  3  ขึ้นไป                       

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการเขียนรายงานเรื่องประวัติการเลี้ยงโคนม 
 

5   หมายถึง รายงานมีความครอบคลุม  และชัดเจนในทุกประเดน็  คอื  ผูทําการเลี้ยง  เวลา 
สถานที่  พันธุ  ปญหา  และแนวทางในการแกปญหา 

4   หมายถึง รายงานมีความครอบคลุมแตไมชัดเจนในบางประเด็นตอไปนี้  ผูทําการเลี้ยง  
เวลา  สถานที่  พันธุ  ปญหา  และแนวทางแกปญหา 

3   หมายถึง รายงานขาดความครอบคลุม  1 – 2  ประเด็น  จากรายการตอไปนี้  คือ 
ผูทําการเลี้ยง  เวลา  สถานที่  พันธุ  ปญหา  และแนวทางแกปญหา 

2   หมายถึง รายงานขาดความครอบคลุม  3  ประเด็น จากรายการตอไปนี้   คือ 
ผูทําการเลี้ยง  เวลา  สถานที่  พันธุ  ปญหา   และแนวทางแกปญหา 

1   หมายถึง รายงานขาดความครอบคลุมมากกวา  3  ประเด็น 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับ  3  ขึ้นไป                     

สรุป      ผาน   ไมผาน 
 


